






DEMOSTRAÇÕES  CULINÁRIAS

Em Sumaq Machu Picchu Hotel todos têm a oportunidade de 

aprender a preparar o ceviche e pisco sour da mão de nossos 

experts em gastronomía. 

Os segredos culinários peruanos mostrados de una maneira 

dinamica. Os assistentes aprenderão  e degustarão de um 

ceviche perfeito e de un expetacular pisco sour clássico ao estilo 

Sumaq.

     Notas:

•   Hora de aula: 11:00 horas e 14:00 horas.

•   Atividade incluida em nossas reservas de meia pensão.

    Capacidade:

•   Mínimo: 02 Pessoas por aula

•   Máximo: 20 Pessoas

Duração: 40 minutos





AULAS DE MINI CHEF

Nas Aulas de mini Chef Sumaq, os pequenos experts serão 

guiados por nossos talentosos da confeitaria, e durante una hora 

ensinarão a fazer as bolachinhas andinas de amaranto, maca, 

milho roxo, quinoa entre outros.

Inclui:

•    Todos os ingredientes 

•    Os utensilios de cozinha

•    A indumentária de mini chef

•    Receitas e degustação

Importante:

•    Capacidade: 2 a 8 crianças máximo.

•    Hora de aula: 11:00 horas.

•    Lugar: terceiro andar do hotel

•    Atividade incluída

Duração: 1 hora





A HORA DOS CONTOS ANDINOS

Para esta nova atividade  recopilamos uma coleção de 

interessantes contos andinos de lendas urbanas e mitos loca 

cosntados por gerações.

Os contos andinos são narrados em espanhol e inglês e os 

hóspedes terão um ambiente decorado com lâmpadas , 

cobertores e almofadas no chão para relaxar e aproveitar as 

histórias andinas com todo conforto.

     Observações:

•    Público: para todas as idades

•    Capacidade: 2 a 10 pessoas.

•    Lugar: Terraço do hotel.

•    Horário: 15:00 horas de segunda a sexta-feira

•    Atividade incluída 





AVENTURAS CON ALLCO EM MACHU PICCHU

Inclui:

•   

•   

•   

• 

•   

 

  

Ticket de entrada à cidadela de Machu Picchu.

Ticket de ônibus (ida e volta).

2 guias de turismo. (um para os pais e outro para a criança). 

Um boneco mascote Allco.

Kit de explorador para crianças (Mapa, boné, binóculos, lupa).

Importante:

Idade das crianças: de 6 a 11 anos

Tempo da atividade: 3 horas 





CASAMENTO ANDINO - ARAC MASIN

O Arac Masin é uma cerimônia simbólica de puro amor para 

queles casais que desejam renovar seus votos.  

É um ritual dos antepassados em que o ambiente é decorado  

com muitas flores e folhas de coca (que são sagradas para eles), 

com isso recriamos um cenário de misticismo com um guia xamã 

que faz a  invocação dos Deuses Incas e dará  a essa união toda 

a magia para transceder a eternidade.

A Cerimônia inclui:

•   

•   

•   

•   

• 

•   

• 

•

 

Xamã

Assistente para a cerimônia “A Aqla’

Intérprete privado

Arranjos florais: arco e tapete de flores

Buquê

Trajes típicos para os noivos

Espumante para o brinde

Souvenir para os noivos

Capacidade: 15 pessoas  

Duração: 1 h





PACHAMANCA

A COZINHA TRADICIONAL DOS INCAS

A Pachamanca ou “Panela de tierra” é uma  expressão única da 

gastronomía andina. 

Nessa atividade os participantes poderão presenciar os 

preparativos do prato, a colocação das pedras que servirão como 

fogão debaixo da terra, o cozimento de ingredientes como batatas, 

favas, ervas aromáticas e variedade de carnes, as quais ao final são 

cobertas por completo con folhas grandes e terra.

Uma vez servida na mesa, os convidados se preparam para brindar 

e saudar a los apus (montanhas) com chicha (bebeida feita com 

milho roxo).

        Inclui: 

•   

•   

• 

 

A demostração da elaboração da Pachamanca. 

Almoço.

Brindis com chicha de jora.

Participantes: mínimo 4 hóspedes / máximo 12 hóspedes

Duração: 2h





O RITUAL “PAGO A LA TIERRA”

É uma tradição andina que se celebra até os dias de hoje, e que foi 

transmitida por gerações desde a época dos Incas. Essa importante

cerimônia é uma enriquecedora introdução às antigas crenças e 

tradições e também um meio de conexão, com a energia mística e o 

poder que atrai tantas pessoas a Machu Picchu.

Com um xamã como guia para a prática do “pago a la tierra”, os 

viajantes poderão descobrir um reino além do mundo físico e, com 

frequência, uma profunda experiência emocional e cura espiritual.

A cerimônia inclui:

•   A presença de um xamã autêntico

•   Ambiente privado 

•   As oferendas

•   Decoração mística

Participantes: mínimo 2 hóspedes / máximo 15 hóspedes

Duração: 1 hora





PASSEIO MÍSTICO EM MACHU PICCHU

Dificuldade: Média

Duração: 6hrs

Desfrute da experiência única de visitar o Santuário Histórico de 

Machu Picchu guiado por um xamane autêntico do Vale Sagrado 

dos Incas quem com seus dons naturais irá introduzir você no 

mundo místico e cósmico da crença andina.

O excursão inclui:

•  Ingresso à cidadela de Machu Picchu

•  Passagem de ônibus (ida e retorno) 

•  Box lunch

•  Acompanhamento de um xamã

•  Um guia privado

•  Uma sessão de limpeza espiritual com cristais

•  Um kit místico Pachamama





CAMINHADAS NA NATURALEZA

A fascinante biodiversidade de Machu Picchu promete um leque de 

atrativos e enigmáticos lugares carregados de energia e aventura. 

Descubra a história e a fonte de energía que ao redor de  Machu 

Picchu y suas montañas sagradas como Huayna Picchu, Inti Punku, 

Machu Picchu. desfrute também do Vale do Mandor, o Canhão de 

Urubamba e o tour de aves. 

Nossos experimentados guías o conduzirão por seus caminhos 

compartindo a cada paso as fascinantes histórias que mantém 

ainda em mistério uma das culturas mais importantes do planeta.

www.sumaqhotelperu.com  |   reservas@sumaqhotelperu.com


